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Palavra da Redatora

Olá amiga, olá amigo! 

Fico muito feliz em apresentar a você mais 
uma revista Bem-te-vi Em voo.

Vamos navegar por ela?

Na primeira parte da revista, conversaremos 
sobre o tema família. Você conhecerá como 
era a vida de algumas famílias da Bíblia e, 
talvez, até encontre alguma semelhança 
com a sua família em algumas histórias.
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Na segunda parte, teremos al-
guns estudos dedicados ao tema 
da inclusão. Vamos conversar 
sobre o amor de Deus por todos 
nós, sem diferenças. E, também, 
refletir sobre o modo como 
amamos as outras pessoas.

Os personagens da nossa revista 
você já conhece. O Téo e a Letícia 
acompanharão você enquanto 
navega pelos estudos. Nesta edição, 
você também vai conhecer um 
pouco mais a família deles.
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A forma de apresentar o conteúdo da re-
vista mudou um pouco, dê uma olhada lá 
na frente. Espero que você goste! Você en-
contrará algumas sugestões de textos bíbli-
cos, com os nomes abreviados; assim, já vai 
acostumando-se com essa forma de citar os 
textos. No final da revista, encontrará uma 
tabela com todas as abreviações dos nomes 
dos livros da Bíblia. 

Desejo que você aproveite muito esses 
estudos e que, a cada dia, aprenda e aproxime-
se mais de Deus. Que Deus abençoe sua vida e 
sua família. Bom estudo a você!

Zana Costa
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo

Aqui, deixo um espaço para você. Escreva, desenhe ou cole algo 
sobre sua família. Depois, tire uma foto e a envie para mim. Vou 
gostar muito de receber a sua arte!

Escola Dominical - Igreja Metodista                zana@studio58.com.br



Antivírus = versículo do dia
É hora de começar a lição. Inicie com o versículo do dia, que 
chamamos de Antivírus. Esse versículo poderá ser memorizado e 
servirá de base para toda a aula.
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Salvar arquivos = atividade
Depois de navegar pela lição, é hora de salvar arquivos, ou seja, 
guardar as informações da aula. Por isso, agora é hora de fazer 
as atividades; e salvar essas informações para não esquecer.

Sala de bate-papo = reflexão
Para finalizar, você poderá discutir com seus amigos e amigas 
de classe algum ponto da aula que considerou importante, e  
juntos/as refletir sobre o que aprenderam na lição.

Senha = palavra-chave
Para você compreender melhor a lição, há uma palavra-chave 
que servirá como senha. Esta palavra indica o que será abordado 
em aula.

Conectando = introdução
Nesta etapa, você estará se conectando com a lição. Essa in-
trodução ajudará você a se ligar ao desenvolvimento do estudo.   

Abrindo o site = desenvolvimento
É hora de conhecer o conteúdo da aula. No desenvolvimento, 
você terá contato com as histórias e ensinamentos da lição. 



Conectando...

Antivírus...

E a família, como vai?     1

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Conectando...

Senha
Família

A leitura do evangelho segundo Mateus 12.46-50 e 13.55 nos relata 
as considerações de Jesus acerca de sua família. Jesus estava falando 
ao povo, e sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. Alguém 
levou o recado a Jesus, porém, ele aproveitou a oportunidade para 
explicar às pessoas uma coisa bem importante: sua família não era 
formada apenas por seus irmãos e seus pais, mas sim por todos que 
estivessem dispostos a fazer a vontade de Deus. Ele deixa claro que 
toda pessoa que aceitar a Deus como Pai faz parte de sua família. Ele 
não impôs nenhuma outra exigência.

Jesus não elabora uma lista de características para aceitar alguém 
como seu familiar; pelo contrário, convida quem crer em Deus para 
juntar-se a Ele e formar uma família.

No texto de João, Jesus se desentende com seus irmãos, pois eles 
ainda não acreditavam que Ele era mesmo o Salvador (Jo. 7.1-10) 
Vamos falar um pouco mais sobre isso?

E você, já faz parte dessa grande família de Jesus Cristo? 
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Antivírus...

“Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu 
irmão, irmã e mãe.” (Mateus 12.50) 



Abrindo o site...
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Precisa concordar em tudo?
Em João 7.1-10, Jesus e seus irmãos conversavam sobre os 
acontecimentos de sua sociedade; era um tempo de festa. 
Jesus estava sendo perseguido, correndo risco de morte, 
por isso, não podia participar livremente dessa festa. 
Seus irmãos estavam ansiosos para que Jesus mostrasse 
seus feitos em público, pois ainda não criam nele. Contudo, 
Jesus sabia qual era o plano de Deus para a sua vida e 
que a perseguição que estava sofrendo era porque não 
concordava com os erros que aconteciam na sociedade.
Mesmo sendo irmãos, partes da mesma família, Jesus e 
seus irmãos não estavam de acordo acerca de um mesmo 
assunto. Jesus agiu segundo a vontade de Deus e orientou 
seus irmãos que fizessem a parte que lhes cabia.

O mais importante na 
família é o amor!
Assim como na época de Jesus, 
ainda hoje, pessoas e famílias são 
discriminadas e excluídas pelo 
simples fato de serem diferentes. 
No entanto, Jesus nos convida, ao 
fazermos parte da família da fé, a 
praticarmos o amor, o respeito e 
o cuidado com todas as famílias.
As diferentes famílias e as opiniões 
divergentes não são motivos para 
nos separarmos de Deus. Mesmo 
sendo diferentes uns dos outros/
as, somos alcançados pelo amor 
de Deus e podemos viver Sua 
vontade para nós.
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Só muda o endereço?
Atualmente, as famílias são muito diferentes entre si, 
tanto no modelo familiar, quanto no comportamento 
das pessoas dentro da mesma família. É comum 
vermos os “diferentes”, vivendo uma história em 
comum por fazerem parte da mesma família. 
Se observarmos ao nosso redor, veremos que 
algumas famílias hoje se organizam de maneira 
diferente da família de Jesus. Ele fazia parte de uma 
família que tinha pai, mãe e irmãos. As famílias 
atuais apresentam diferentes organizações. É claro 
que você conhece alguma!
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Vamos montar um painel com os nomes de quem desejamos que venha 
fazer parte da nossa família em Cristo:

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Aceite hoje o desafio de falar de Jesus às pessoas que 
você ama e que ainda não O conhecem.
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Conectando...

Antivírus...

Entre pedras e areia 2

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Conectando...

Senha
Alicerce

A nossa casa é o nosso “porto seguro”. É muito bom chegar em casa 
depois de um dia cansativo e encontrar o conforto e o aconchego que 
só ela nos dá. Mas nossa casa não é feita apenas de paredes, teto, 
móveis. Nossa casa é formada pelas pessoas que vivem conosco e 
pelos valores que cultivamos. Será que estamos cuidando bem dela?

Certa vez Jesus contou uma história sobre a construção de duas casas: 
uma delas foi construída em cima da rocha e a outra em cima da 
areia. Num dia de chuva, os rios encheram de água e o vento soprou 
bem forte... A casa construída sobre a rocha permaneceu firme, mas 
a casa construída sobre a areia caiu. 

O homem que construiu sobre a areia teve sua casa destruída no dia 
da chuva e agora não tem onde morar com sua família, mas o homem 
que construiu a casa sobre a rocha foi o mais prudente, pois fez uma 
casa bem resistente e, agora, mesmo que chova, vai abrigá-lo e toda 
sua família!

Antivírus...

“[...] e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e de-
ram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edifi-
cada sobre a rocha[...].” (Mateus 7. 25) 
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Abrindo o site...

Andar nos caminhos do Senhor (Mt. 7.13-14)
Jesus nos alertou de que o caminho errado, que leva 
para a perdição, é largo e fácil de entrar e seguir; 
muitas pessoas escolhem esse caminho, pois não 
querem compromissos e nem responsabilidades. 
Mas o caminho que leva à vida é apertado e a porta 
é estreita; são poucos os que entrarão por ela. Para 
nos mantermos no caminho, já sabemos qual é a 
fórmula:
Amor + leitura da Bíblia + oração = caminho certo

Fazer o bem ao próximo 
(Mt. 5.43-48 e 7.9-12)
Amor! Este é o maior ensinamento que 
Jesus nos trouxe. Ele nos lembrou de que 
amar as pessoas próximas a nós é até 
fácil, e que difícil mesmo é amar aquelas 
pessoas que não gostam de nós e que até 
nos fazem mal. Devemos amar os nossos 
inimigos e orar pelas pessoas que nos 
perseguem.

Então essa história é pra mim?
Sim! A casa representa nossa vida e nossa 
família; e os materiais de construção para 
ela são a prática de tudo o que Jesus nos 
ensinou. Com essas ações, podemos ter 
uma vida saudável em família e cuidar da 
nossa casa para que ela não venha a cair 
nos dias difíceis de tempestade.

Construindo sua casa na rocha 
que é Jesus!
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Não julgar para não ser 
julgado. (Mt. 7.1)
Jesus nos ensinou a não julgar as 
atitudes das pessoas e, ainda, a 
sempre atentar para os nossos 
erros primeiro. Isso quer dizer 
que, sempre que olharmos 
para os erros de alguém, antes 
de julgá-lo e acusá-lo, devemos 
nos colocar no lugar da pessoa 
e refletir: Será que eu faria 
diferente? Será que não cometo 
os mesmos erros que ela e não 
percebo?

Oração e jejum (Mt. 6.5-14; 16-18; 7.7-12)
Precisamos estar atentos às orientações de 
Jesus sobre a oração e o jejum. Ele nos ensinou 
que não devemos orar e jejuar para que as 
outras pessoas vejam, mas em secreto, falando 
diretamente com Deus. Leia o texto de Mt. 6.5-
15, lá você vai encontrar a oração do Pai Nosso, 
a oração que Jesus nos ensinou.

Produzir bons frutos 
(Mt. 7.15-23)
Você logo sabe se uma 
árvore é boa pelos frutos 
que ela dá. Dar bons fru-
tos é testemunhar, diante 
das pessoas com quem 
convivemos, o amor que 
recebemos de Deus dia-
riamente; é demonstrar 
o quanto Deus é bom e 
como Ele pode mudar a 
vida das outras pessoas 
também.
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Salvar arquivos...

Vamos pensar juntos! Quais seriam as atitudes dentro de uma família que 
construiu sua casa sobre a rocha que é Jesus? Converse com seus amigos 
e registre na tabela abaixo o que vocês pensaram:

Sala de Bate-papo

E aí, conta pra gente: Sua casa está firmada na rocha 
que é Jesus?

Situações Qual seria a atitude correta a 
tomar?

Seu irmão ou sua irmã chega muito triste 
do colégio e grita com você por nada.

Seu pai acusa seu irmão ou sua irmã 
de algo que ele/a não fez, e você sabe a 
verdade.

Alguém comeu o último pedaço de bolo 
que você tinha guardado pra comer mais 
tarde.

Você quer passear com seus amigos ou 
suas amigas, mas seus pais não deixam.

Você ficou bravo por ter que dormir na 
hora que seus pais mandaram.

No seu bairro existem pessoas que 
foram desabrigadas por conta de uma 
forte chuva.

Depois de um almoço gostoso, seus pais 
pedem que você lave a louça.

Alguém liga avisando que um/a parente 
seu/sua está muito doente.

Domingo de manhã, seus pais estão 
decidindo se vão à igreja ou não, pois 
está chovendo.
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Conectando...

Antivírus...

Sara vai ter um bebê 3

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Conectando...

Senha
Bênção

Você consegue imaginar uma mulher de 90 anos de idade dando à luz 
um filho? E ainda, pela primeira vez?! 

De fato, aos nossos olhos, isso é algo impossível de acontecer. Porém, 
é exatamente isso o que está relatado em Gn. 3.15-22. Sara, esposa 
de Abraão, uma mulher de 90 anos, estéril (que é incapaz de gerar 
filhos), dá à luz seu primeiro filho, que se chama Isaque. 

Essa foi uma das promessas de Deus a Abraão, que já tinha 100 anos! 
Sara desejou e esperou por este filho a vida toda; imagine o tamanho 
de sua felicidade quando ele chegou!

Quando uma criança nasce, a família vive um momento muito especial 
de sonho realizado, de novos desafios e de muito amor. Muitos filhos 
nascem primeiro no coração de seus pais, que os desejam tanto e 
pedem a Deus que ele venha.

Para Deus, realmente não importa a idade, nem o tempo que vai 
levar, Ele abençoa Seus filhos e filhas e nunca deixa de cumprir Suas 
promessas!

Antivírus...

“Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe 
chamarás Isaque; estabelecerei com ele a minha aliança, aliança per-
pétua para a sua descendência.” (Gênesis 17.19) 
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Abrindo o site...

Ninguém é menos importante
Com essa história, também percebemos que Deus não se esquece 
de nenhum de Seus filhos/as. Abraão, antes de ter Isaque, já era 
pai de Ismael, que foi gerado de Agar, serva de Sara. Sabemos 
que, naquela época, os homens podiam ter mais de uma esposa, 
e que Isaque (que nasceu aproximadamente 14 anos após Ismael) 
passou a ter os direitos de primeiro filho, por ser filho da esposa, 
e não da escrava. Porém, Deus não deixou de lado Ismael: ele 
gerou 12 príncipes, e dele surgiu uma grande nação. Para Deus, 
ninguém é menos importante; e nas histórias que Deus escreve, 
não existem personagens secundários: Ele tem promessas para 
todos/as!

Filho/a é um presente de Deus
Será que você consegue calcular o tamanho do amor 
que seus pais sentem por você? Tem filho/a que é muito 
esperado/a, tem filho/a que vem de surpresa, tem quem 
nasce do coração, tem filho/a de todo tipo, mas todos 
os filhos ou as filhas são mesmo presentes de Deus para 
família! 

“Obrigada/o por cumprir Suas promessas na 
minha família, Senhor!” 
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O Deus que abençoou Abraão é o mesmo Deus 
que nos abençoa
Você percebe que Deus abençoa sua vida todos os dias? Você 
sabia que, assim como Deus fez promessas a Abraão, Ele as 
tem para você também?  Quando Deus disse a Abraão que 
sua esposa teria um filho, ele riu, pois para ele aquilo seria 
impossível. No entanto, a promessa cumpriu-se, e até nos 
dias de hoje, conhecemos Deus como o “Deus de Abraão, de 
Isaque e de Jacó”. Deus abençoou toda a descendência de 
Abraão, fazendo dele e de sua esposa Sara “pais de nações”. 
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Sala de Bate-papo

Salvar arquivos...

Decifre a mensagem deste texto:

Leia a mensagem que você descobriu na atividade e 
converse com seus amigos/as sobre ela.
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